Информация
за успешно изпълнен
проект: BG05M9OP001-1.008-1683-C01 „Подобряване на условията на труд в
ПЛАСТФОРМ ООД”по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
На 13 юни 2018 г. „ПЛАСТФОРМ” ООД, в качеството на бенефициент успешно
изпълни Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1683C01 по проект: „Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД” по
процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е да подобри работната среда в ПЛАСТФОРМ ООД чрез
осигуряване на добри и безопасни условия на труд, да подобри качеството на
работните места при спазване нормите и изискванията на законодателството по
безопасност и здраве при работа посредством адаптиране на управленските
процеси и прилагането на нови подходи при регламентирането и нормирането на
труда и изграждането на съвременна система за ресурсна ефективност.
В рамките на основната цел бяха постигнати и следните специфични цели:
-Анализ на състоянието и разработване на стратегия за ефективни и гъвкави форми
на организация на труд и управление на човешките ресурси с цел удължаване на
професионалния живот и въвеждане на практики за по-лесно съвместяване на
професионалния и личния живот на работещите, включително на заетите лица над
54 г. Въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на
човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.
- Подобряване на професионалния и здравния статус на служителите чрез
осигуряване на средства за колективна защита, закупуване на лични предпазни
средства /ЛПС/ и специални работни облекла.
- Осигуряване на социални придобивки за повишаване на трудовия потенциал и
подобряване на условията за отдих и почивка.
Изпълнени дейности по проекта:
1. Осигуряване на средства за колективна защита и за безопасни и здравословни
условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на
работниците и служителите в производствените помещения в ПЛАСТФОРМ ООД:
- Монтаж на производствен климатик/чилър/ за централна климатизацияна на
производствени помещения;
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- Подмяна на осветителните тела /стари луминисцентни лампи/ в цех
Инструментален.
2. Осигуряване на лични предпазни средства и работно облекло.
3. Осигуряване на социални придобивки на служителите на ПЛАСТФОРМ ООД оборудване за обзавеждане на стая за почивка и места за хранене в Производствен
цех и Инструментален цех.
4. Въвеждане на системи за развитите на човешките ресурси, вкл. за гъвкави форми
на заетост, удължаване на професионалния живот и по-лесно съвместяване на
личния и професионалния живот както и въвеждане на иновативни модели за
организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване
на околната среда:
- Разработване, на адаптирана спрямо идентифицираните нужди на служителите в
предприятието Стратегия за прилагане на мерки за гъвкаво работно време,
удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители;
Разработване на документи за практическо въвеждане в действие на разработената
Стратегия за прилагане на мерки за гъвкаво работно време, провеждане на
разяснителна работа и обучение на персонала;
- Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на
човешките ресурси съвместим с разработената стратегия.Лицензиране на
специализирания софтуер с право на придобиване.
5. Осигуряване на информираност и публичност.
6. Организация и управление на проекта.
Стойност на проекта: 221 823.84 лв. без ДДС, от които 188 550.26 лв.
финансиране от ЕСФ и 33 273.58 лв. национално финансиране
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца
Бенефициент: " ПЛАСТФОРМ" ООД”, Габрово
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